
HVA ITFK’S styremøte nr. 6/2022 

NÅR Tirsdag 6. desember kl 17:30 – 19:00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Øystein Klokkerhaug, Morten 

Hallan (for Lars Kjønstad), Nils B. Skaar, Reidar 

Olsen, Lise Tromsdal, Geir T. Widerøe. 

 

Forfall: Torbjørn Eliasson, Lars Kjønstad 
 

31/22 Innkomne mail 

Det har vært dialog mellom styret og skatteetaten ang mva-saken. Avventer endelig svar. 

32/22 Fra utvalgene 

Akt.Sør 

Hatt valpekurs med 23 påmeldte. Har arrangert høstmøte med rundt 150 i publikum, det ble et veldig 

vellykket arrangement. Det blir arrangert miljøtrening i kveld. 

Akt.Nord 

16 påmeldte på valpekurs som foregår nå. Ingen påmeldinger til «ny med valp».  

Utstillingsutvalget 

Ingen aktivitet siden siste møte. 

Dommerutvalget 

Møte med 13 deltakende dommere ang regelendringer. 

Jaktprøveutvalget 

Har arrangert skogsfuglprøve siden sist. Verdal hotell ble brukt som møterom for dommerne. Kanskje 

ikke noe stor økonomi i arrangementet, men et godt tilbud fra ITFK. Det er levert blomster til NM-

vinner. 

33/22 Økonomi og medlemstall 

Det er kontroll på klubbens økonomi. 589 medlemmer pr dags dato. 

34/22 Årsfest 

Styret har tatt kontakt med festkomiteen, og de er i rute. 

35/22 Årsmelding 

Mangler en årsmelding, ellers er vi i rute. 

36/22 Årsmøte 

Styret vil undersøke med årsmøte om hvordan vi skal forholde oss videre til æresmedlemskap. 

 

 



37/22 Klubbhus/materialforvalter 

Valgkomiteen arbeider med å få på plass materialforvalter og lagerplass for utstyret vårt.  

GT tar kontakt med Stiklestad camping. 

Eventuelt 

Leder har skaffet nøkkel til bommen ved Risvatnet. 

Agder fuglehundklubb har startet en vervekampanje for å få hevet medlemstallet mot fuglehundtinget. 

Hovedgrunnen til dette er ITFK’s forslag ang rugden på skogsfuglprøver. Leder dommerutvalget 

oppdaterer styret om saken. 

Værdalsbruket har sendt mail ang ny leder i «Jakt i Verdal». De trenger fort ny leder, men ingen vil 

stille til vervet. Styret diskuterer saken, og leder vil sende svar til Værdalsbruket. 

 

Styremøte avsluttes på tradisjonelt vis med rakfisk. 

Neste styremøte blir 18. Januar 

Referent R. Olsen 

 


